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บทคัดย่อ 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์มีรากฐานความเชื่อผูกพันอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ 
สิ่งเหล่านี้ได้ถูกแทรกอยู่ในทุกชนชั้น เริ่มจากวิถีชีวิตขยายสู่การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ ห้อม
ล้อมรอบตัวเรา ดังจะเห็นได้จากลักษณะภาพเฉพาะของกิจกรรมหรือพฤติกรรมต่างๆในสังคม มักเป็น
แนวคิดผูกติดและพ่ึงพาอยู่กับศรัทธาและความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็น “สังคมไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ที่
ไสยศาสตร์มาก่อนวิทยาศาสตร์ เลือกศรัทธาก่อนการพิสูจน์ หลงเชื่อก่อนการค้นหาข้อเท็จจริง การ
ปฏิบัติตามความเข้าใจที่มีแต่ความศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่ไร้ซึ่งเหตุผลที่ประกอบด้วยปัญญาและ
วิจารณญาณ จะน ามาซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นผลไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่ให้โทษมากกว่า
คุณ 

ภาพเฉพาะของกิจกรรมและพฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพ่ือแสดงถึงทัศนคติผ่านผลงานประติมากรรมที่ใช้ความโดดเด่นของแต่ละกรณีศึกษา มาสังเคราะห์
หาจุดรวมที่สามารถใช้ประสบการณ์ร่วมกันกับผู้ชม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมและสร้างเรื่องราวใหม่เป็น
การเสียดสี หยอกเย้ากึ่งตั้งค าถามและท้วงติงถึงคติความเชื่อในสังคมไทยที่มีแนวคิดผูกติดกับกระแส
หลักดั้งเดิมเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องด้วยความเชื่อ ศรัทธาและความหวัง 
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Abstract 
 

Since the past till present, humans are believed to be bound to the holy 
objects and superstition as the basis. These things have been interpolate in every 
class of human. From lifestyle expanded to cultural transmission that surrounds us. 
As seen from specific events and behaviors in the society, that often has an idea 
holding on to and depend on faith and old belief, which then become a society that 
based on the phrase “If you don’t believe it, don’t disrespect it.” This phrase cause 
faith and superstition, overpower reason and facts. Compliance with only faith 
without reasonable intellectual nor good judgment, will cause discrepancies of 
understanding and lead to wicked social value and behaviors which has more harm 
than good.  

The image of the events and these behaviors have inspired me to create art 
work through my attitude. I focus on the notability of the case studies that I am 
interested in by using specific object from each case, that allow the audience to 
come to the same understanding. I create my work by modifying the object and 
create an ironic and sarcastic story to question the ways of the belief in Thai society 
that has ideas holding on to superstition, resulting from the belief, faith and hope. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดามารดา บุคคลผู้ให้ชีวิต ความคิด สติปัญญาและหัวใจที่
รักในศิลปะของข้าพเจ้ามีเหมือนแม่ น้องชาย พ่ีช่างที่บ้าน ผู้ช่วยเหลือหลักในการท างานของข้าพเจ้า
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี บุคคลเหล่านี้คือครอบครัวที่แสนดีของข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณ อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ผู้คอยให้ค าปรึกษา 
ก าลังใจและแนะน าแนวทางการท างานในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ภาควิชาประติมากรรม อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล อาจารย์ณภัทร 
ธรรมนิยา อาจารย์ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ถนอมจิตร ชุ่มวงค์ อาจารย์มานะ ไทวัฒนกุล อาจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา อาจารย์พิเชฐ เขียว
ประเสริฐ และคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ทุกท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้และการด าเนินชีวิตใน
เส้นทางสายศิลปะ 

ขอขอบคุณ คุณครูโรงเรียนอนุชนศึกษา ผู้จุดประกายใจรักท่ีมีต่อศิลปะ อาจารย์คฑาวุธ ทอง
ไทย อาจารย์อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ อาจารย์ไกรสิงห์ สุดสงวน อาจารย์
แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มอบทักษะและทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ
รวมไปถึงข้าพเจ้าได้พบมิตรภาพที่ดีที่สุดที่นี่ 

ขอขอบคุณ เพ่ือนผู้น่ ารัก อรภร จิรชลมารค (เข็ม) ที่ชักชวนและร่วมเดินทางไปเปิด
ประสบการณ์ใหม่ด้วยกันที่ จ.ภูเก็ตและให้ข้อมูลในการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้อย่างเป็นประโยชน์ 

ขอขอบคุณ เพื่อนๆภาควิชาประติมากรรม ผู้เป็นทั้งเพ่ือนและครู เพื่อนๆรุ่น 68 รุ่นพ่ี รุ่นน้อง 
คณะจิตรกรรมฯ กลุ่มคนส าคัญที่ท าให้การศึกษาศิลปะตลอด 5 ปีของข้าพเจ้า ด าเนินไปอย่าง
สนุกสนานและสมบูรณ์แบบ 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานวิจัย สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม 
ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ “วิกฤติศรัทธา” 
(Idolatry Faith) ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต โดยเรียบเรียงให้สามารถเข้าถึง
ระบบกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานอันเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการหาแรง
บันดาลใจไปจนถึงสรุปและประมวลความคิดทั้งหมดจนกลายเป็นผลงานประติมากรรม ซึ่งศิลปนิพนธ์
ชุดนี้ไม่ได้มุ่งหวังส่อเสียด วิพากษ์วิจารณ์อย่างมุ่งร้ายต่อศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพียงแต่เป็นการ
สะท้อนสภาวะอ่อนแอทางจิตใจของผู้คนในสังคมไทย และขัดต่อหลักการส าคัญของพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นศาสนาแห่งปัญญาและสติ  

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้พบเห็นได้ตั้งประเด็นหรือฉุก
คิดต่อปรากฏการณ์ท่ีพบเจอในสังคม และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบผลงาน
ประติมากรรมของข้าพเจ้าไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ท าไมมนุษย์ยังต้องการศาสนา?  
ค าตอบเบื้องต้นของค าถามนี้ก็คือ เพราะมนุษย์ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจเพ่ือปกป้องคุ้มครอง

ตน และเพ่ือให้ด าเนินชีวิตได้อย่างผาสุก ความที่ยึดเหนี่ยวดังกล่าว(ถูกคาดหมายให้) ท าหน้าที่ที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต จึงถูกยกให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมัยที่ธรรมชาติยังเป็นสิ่งลี้ลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดังกล่าวมีหน้าที่ปกป้องอันตรายจากธรรมชาติโดยตรง แต่เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรเทา
ภยันตรายจากธรรมชาติไป ก็ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหมดความส าคัญ ทั้งนี้เพราะสิ่งคุกคามความผาสุกหรือ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนยังมีอยู่ โดยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถเป็นหลักประกันแก่ชีวิตได้
อย่างถึงท่ีสุด พระเจ้าหรือเทพทั้งหลายจึงยังเป็นที่พ่ึงพาของผู้คน (พระไพศาล วิสาโล : 2552) 
 แนวคิดในลักษณะนี้ห้อมล้อมตัวเราและสังคมที่เราอยู่ นัยหนึ่งคล้ายเป็นมายาคติ(Myth)1 ที่ถูก
ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านลักษณะของรูปแบบพิธีกรรม กิจกรรมและพฤติกรรมของความเชื่อ ค า
บอกเล่าแบบปากต่อปาก ทั้งแนวคิดและการกระท าของผู้คนที่แสดงผ่านความคิดในลักษณะนี้ ล้วน
แล้วแต่เป็นแรงบันดาลใจส าคัญให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ และให้ชื่อตามความเป็นไปเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของเรื่องว่า“วิกฤติศรัทธา”  

                                                           
1 มายาคติ (Myth) หมายถึง การสื่อความหมายด้วยคติความเช่ือทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้

เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ   จ ากัดความโดย โรล็องด์  บาร์ตส์ (Roland Barthes) นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศส ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ “มายาคติ สรรนิพนธ์จาก Mythologies” แปลโดย วรรณพิมล  อังคศิริสรรพ (2544) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
วิถีชีวิตของคนไทยประกอบไปด้วยความเชื่อพ้ืนฐานและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่

หลากหลาย กล่าวคือ ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อน
พุทธศาสนาที่เรานับถือกันเป็นศาสนาประจ าชาติ ความเชื่อดั้งเดิมเหล่านั้น พัฒนาสู่ความเชื่อทางไสย
ศาสตร์ มีพิธีกรรมสวดอ้อนวอนขอร้องต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยใช้เวทมนตร์คาถาหรือสัญลักษณ์แทนพระเจ้า 
ซึ่งขัดกับหลักพุทธ โดยพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น คือ อเทวนิยม2 ปฏิเสธวรรณะ ปฏิเสธอ านาจเทพเจ้า เชื่อ
เรื่องกฎแห่งกรรมและยังติเตียนการบูชายัญในศาสนาพราหมณ์ 

ดังทีอ่าจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ได้ให้ค าจ ากัดความศาสนาและความเชื่อของชนชาติเรา คือ “ศาสนา
ไทย” ว่า  

...ไทยนับถือศาสนาผีเป็นฐานรากอันแข็งแกร่ง (เพื่อรักษากฎเกณฑ์ทางสังคม) แล้วรับเอาสิ่งละ

อันพันละน้อยของศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธ (ที่ใช้รักษากฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณของ

บุคคล) โดยเลือกเอาส่วนที่ไม่ขัดกับหลักผี เข้ามาประดับประดาศาสนาผีเพื่อให้ดูดีมีความ

ทันสมัย มีสง่าราศี จนน่าศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นเท่านั้น3… 

โดยความเชื่อของคนไทยและความเชื่อของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษ แล้วมนุษย์ไม่
สามารถค้นหาสาเหตุมาอธิบายได้ ท าให้เกิดความหวาดกลัว ส าหรับบริบทของสังคมไทยในทุกภาคส่วน มี
ความเชื่อที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของความเชื่อและพิธีกรรมตามประเพณี มีธรรมเนียมและรูปแบบการ
ปฏิบัติที่แปลกแตกต่างกัน 

                                                           
2 อเทวนิยม (Atheism) คือ ความเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน กล่าวคือ ศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการ
กระท าของตน มิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย คือ ให้พึ่งตนเอง เพื่อพาตัวเองออก
จากกองทุกข์ มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้าง "ปัญญา" ในการอยู่
กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนา คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง 
เช่นเดียวกับท่ีพระศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยก าลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็น
มนุษย์ มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้าองค์ใด 

3 ค าจ ากัดความ ศาสนาไทย โดย อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
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ความเชื่อของคนไทย มีอะไรบ้าง ที่ปรากฏอยู่ในสังคม ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย 
สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มของความเชื่อ4 ดังนี้ 

1. ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ความเชื่อจึงมุ่งเน้นพระรัตนตรัย หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ 

ก) ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ใครท ากรรมใดไว้ ผลกรรมนั้นจะตามสนอง ซึ่งมีความเชื่อว่า ท าดี
ย่อมได้ดี ท าชั่วย่อมได้ชั่ว ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ 

ข) ความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสาร ตามผลแห่ง
กรรมของตน เป็นความเชื่อตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

ค) ความเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติ  
ง) ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
2. ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคม เป็นความเชื่อเรื่องสิ่งลึกลับที่เหนือธรรมชาติ ไม่สามารถพิสูจน์

ทราบได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แยกออกได้เป็น 2 เรื่อง คือ 
- ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถา เป็นจ าพวกตัวอักษรหรืออักขระที่ผูกเป็นข้อความ ถือว่ามีอ านาจ

ลึกลับแฝงเร้นอยู่ เมื่อน าไปใช้ตามที่ก าหนด เช่น คาถาอาคมน าไปบริกรรม เสกเป่าหรือสวด เชื่อว่าจะเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์หรือเกิดความขลัง ปัจจุบันความเชื่อประเภทนี้ได้ลดน้อยลง ด้วยเหตุความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ี 

- ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง เป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์
ประดิษฐ์ขึ้น เชื่อว่า สามารถป้องกันอันตราย ยิง แทง ฟันไม่เข้า ตัวอย่างเช่น เหล็กไหล เขี้ยวเสือ ฯลฯ 

3. ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อประเภทนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่อดีต 
ส่วนมากจะพบเห็นได้จากพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระเครื่อง รูปเหมือนพระสงฆ์ที่เคารพเลื่อมใส เป็น
พระเกจิอาจารย์ อาจกล่าวรวมไปถึงศาลปู่ตา ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ความเชื่อประเภทนี้
ยังคงมีปรากฏให้เห็นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

4. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา สิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นตัวตน ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์และอ านาจเหนื อ
มนุษย์ สามารถให้คุณให้โทษก็ได้ สิ่งเหล่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาบทสรุปได้แน่ชัดว่ามีจริง
หรือไม่ บางครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีเหตุอันน่าเชื่อถือ 

                                                           
4 “ความเชื่อของคนไทย มีอะไรบ้าง ที่ปรากฏอยู่ในสังคม”. 2553. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 

http://www.tumsrivichai.com/บทความดีๆ /ความเช่ือของคนไทย.htm (1 พฤษภาคม 2559) 
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5. ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยการพยากรณ์ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นหลัก 
ความเชื่อเช่นนี้ปรากฏแพร่หลายในทุกชนชั้นของสังคมไทย จนกระทั่งมีการเรียนการสอน สืบทอดอย่าง
เป็นทางการและยึดถือเป็นอาชีพ  

6. ความเชื่อเรื่องเคล็ดและการแก้เคล็ดทางไสยศาสตร์ เป็นวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยและการ
ขอให้ต้องกระท าบางอย่าง หรือข้อห้ามต่างๆ 

ความเชื่อเหล่านี้ที่ห้อมล้อมสังคมไทยตั้งแต่แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้อาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
ที่ในทุกวันนี้ ยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแต่เราก็ยังเห็นภาพคนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ
กราบไหว้สิ่งของที่มีรูปร่างประหลาด ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดค าถาม สงสัยถึงที่มา 
เหตุและผลที่ส่งให้ผู้คนมีความเชื่อ ความศรัทธาและยึดสิ่งมองไม่เห็นเหล่านี้เป็นสรณะ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
           จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษาท าให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะบางประการซึ่ ง
แตกต่างกันแล้วแต่กรณี  จึงเลือกแสดงทัศนคติผ่านการน าเสนอผลงานประติมากรรม โดยมีประเด็นแยก
ย่อยดังนี ้

1. ต้องการสร้างผลงานประติมากรรมที่แสดงถึงทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของคนจ านวนหนึ่งใน
สังคม อันเนื่องด้วยความเชื่อ ศรัทธา และความหวังที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

2. ต้องการสร้างผลงานประติมากรรมโดยการบอกเล่าลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมผ่าน
ประติมากรรมเป็นการล้อเลียนอย่างตลกร้าย ท้วงติงอย่างตั้งค าถาม เสียดสีแต่ไม่ก้าวร้าว มุ่งเน้นอารมณ์
ขัน ความน่ารัก เป็นภาพหลักของงาน 
 3. ต้องการให้ผู้ชมเห็นถึงกระบวนการคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้ชมได้เกิดการตั้ง
ประเด็นที่น่าสนใจต่อปรากฏการณ์ท่ีพบเห็น 
 
แนวคิดในการสร้างสรรค์ 
               น าเสนอการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมผ่านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมอันเนื่องด้วยศรัทธา 
ความเชื่อและความหวัง มุ่งเน้นการตั้งข้อสงสัยและหาค าตอบในสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งที่ควรรู้ ท้วงติงและตั้ง
ประเด็นค าถามถึงสรณะทางใจของผู้คนในยุคปัจจุบัน ว่าท าไมสิ่งที่ไม่มีตัวตน มิอาจจับต้องได้ถึงมีผลกับ
การกระท าและจิตใจของผู้คนจนเป็นผลไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมประหลาดทีก่ลายเป็นโทษมากกว่าคุณ 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
ด้านเนื้อหา ประเด็นการศึกษาในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ แยกย่อยเป็นชิ้นงานตามแต่กรณีศึกษา แต่งาน

ทั้งหมดในโครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ อยู่ภายใต้กรอบโครงหลักเดียวกันนั้นคือ การแสดงภาพเฉพาะของ
กิจกรรมและพฤติกรรมของคนที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเนื่องด้วยความเชื่อ ศรัทธาและความหวัง กรณีศึกษา
ของงานชุดนี้ประกอบไปด้วย 3 กรณีได้แก่  

1. การแก้บนด้วยน้ าแดง  
2. การขอหวยจากต้นไม้ 
3. พุทธพาณิชย์ 
ด้านรูปแบบ น าเสนอรูปแบบทางประติมากรรมโดยใช้วัตถุหรือเรื่องราวที่มีที่มาจากกรณีศึกษา 

เป็นสิ่งบอกเล่าและสื่อความหมาย ด้วยน าวัตถุเฉพาะเรื่องเหล่านั้นน ามาปรับเปลี่ยนเพ่ิมรูปให้ต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องไว้ ให้เป็นผลงานที่การล้อเลียนอย่างตลกร้าย เสียดสีแต่ไม่ก้าวร้าว มุ่งเน้นอารมณ์ขัน 
ความน่ารัก เป็นภาพหลักของงาน แฝงการท้วงติงบางอย่างผ่านผลงานประติมากรรม 
 ด้านเทคนิค แบ่งเป็นสองส่วนคือ การสร้างงานขึ้นมาใหม่เองทั้งหมด กับการตั้งต้นด้วยวัตถุ แต่ใช้
วิธีการปั้นดินแล้วหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสเช่นเดียวกัน มีการน าวัสดุหรือวัตถุอ่ืนมาผสมบ้างตามความ
เหมาะสมของรูปแบบและประเด็นของชิ้นงาน มักเน้นพ้ืนผิวเรียบตึงและสีสันในแบบการ์ตูนมาใช้เพ่ือให้
ตอบจุดประสงค์ในด้านรูปแบบได้ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. เริ่มจากความสนใจเรื่องปรากฏการณ์นิยมในสังคมไทย ซึ่งเป็นผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “พฤติกรรมกลุ่มของคน” เมื่อได้ศึกษาข้อมูลอย่างเจาะลึก ท าให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจที่
แยกย่อยกรณีศึกษาเป็นเรื่องเก่ียวกับความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคน จึงต่อยอดเรื่องนี้อันเป็นที่มา
จากแรงบันดาลใจเริ่มต้นดังกล่าว 
 2. หาข้อมูลจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต บทความออนไลน์ ฯลฯ  

3. วิเคราะห์ข้อมูลเป็นอัตวิสัย/ภววิสัยด้วยการเขียนแผนที่ความคิด  
 4. ตั้งทัศนคติและหาประเด็นการศึกษา พร้อมทั้งหาข้อมูลจากกรณีศึกษาในเรื่องที่สนใจน ามา
เทียบเคียงประเด็นที่ตั้งไว้ 
 5. ทดลองสร้างแบบร่าง 2 มิติและแบบจ าลอง 3 มิติ  
 6. สร้างผลงานจริง โดยมีต้นแบบจากแบบจ าลอง 
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7. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับการแก้ไขเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
 8. รวบรวมข้อมูลกระบวนการท างานเพื่อประมวลสรุปผลการสร้างสรรค์ 
 
วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 ศึกษาข้อมูลทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ ในรูปแบบของหนังสือ 

บทความออนไลน์และคลิปวีดีโอการสัมภาษณ์ต่างๆ 
  1.2 ศึกษาผลงานของทางศิลปกรรมของศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีเนื้อหา
รูปแบบของผลงานใกล้เคียงและน ามาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการศึกษา 
  1.3 ศึกษาจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าอยู่พิธีกรรมทางความเชื่อใน
ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต เก็บรวบรวมของมูลด้วยการจดบันทึก ภาพถ่าย/วีดีโอ และสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมพิธี 

2. การปฏิบัติงาน 
  2.1 น าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มาแปลงเป็นรูปแบบทางประติมากรรม หาความ
เป็นไปได้ของรูปทรงและวัสดุที่จะน ามาใช้ร่วมกันด้วยการท าแบบร่างสองมิติ 
  2.2 สร้างแบบร่างสามมิติเพ่ือประเมินโครงร่างและองค์ประกอบ 
  2.3 ศึกษาวิธีการทางเทคนิคเพ่ือท าการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับแบบร่างและแนวความคิด 
  2.4 ขยายผลงานตามกระบวนการที่วางแผนไว้ 

2.5 รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานเพ่ือจัดท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 
แหล่งข้อมูล   

1. แหล่งข้อมูลด้านวิชาการ หนังสือเกี่ยวกับปรากฏการณ์นิยม บทความต่างๆ 
2. แหล่งข้อมูลด้านศิลปกรรม ศึกษาผลงานของศิลปิน 

2.1 ด้านเนื้อหา 
 - อนุพงษ์ จันทร 

- มีดิโอ เอ็ม. ครูซ (Mideo M. Cruz) 
2.2 ด้านรูปแบบ 
 - เฟรดริก ราดดุม (Fredrik  Raddum) 

- เออวินน์ เวิร์ม (Erwin Wurm) 
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2.3 แหล่งข้อมูลจากสถานที่จริง สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ 
 - ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 

- วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1.1 Computer/Notebook 
         1.2 เอกสารอ้างอิง บทความทางวิชาการ 
           1.3 กล้องถ่ายรูป/สมุดบันทึก 
          1.4 คลิปวีดีโอที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ความเชื่อ/ศาสนา 

1.5 บทความที่เก่ียวข้องทางอินเตอร์เน็ต 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 - สว่านมือ    - สว่านปากกา 
 - เครื่องเป่าลมร้อน   - ตู้เชื่อม 
 - ปั๊มลม     - กาพ่นสี 

- สีส าหรับพ่นรถยนต์   - แม่แรง 
- ดินเหนียว    - ไม้ปั้นขนาดต่างๆ 
- เหล็กท่อ/เหล็กเส้นส าหรับท าโครง - ลวดด า 
- ปูนปลาสเตอร์    - แผ่นอะลูมิเนียม 
- เรซิ่น (อุปกรณ์การหล่อ)   - ไม้ไผ่ 
- ใยมะพร้าว     - วาสลีน 
- น้ ามันทาไม้    - กะละมัง 
- แปรงทาสี    - ค้อน/สิ่ว 
- เครื่องเจียร    - สีโป้วเหลือง/แดง 
- อีพ็อกซ่ี    - สีรองพ้ืน 
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บทที่ 2 

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “วิกฤติศรัทธา” 

 
 สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ เราต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามา
สนับสนุนเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบ อิทธิพลจากสื่อต่างๆและแรงบันดาล
ใจแวดล้อมรอบตัวเป็นสิ่งส าคัญในการสนับสนุนระบบความคิด ความเข้าใจของผู้สร้างและเป็นการพัฒนา
ผลงานไปพร้อมๆกัน  
 จากความสนใจในสื่อหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ ข่าวสารทั้งทางโทรทัศน์
และโลกออนไลน์ รวมไปถึงทฤษฎีทางวิชาการต่างๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างและหลากหลาย 
สามารถน ามาวิเคราะห์ จ าแนก เรียบเรียงและประมวลผล จนน าไปสู่การประกอบร่างสร้างความคิดเป็น
ผลงานศิลปะในที่สุด 
 
ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

กิจกรรมและพฤติกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ศรัทธาและความหวัง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
มาก มีความโดดเด่นทางพิธีกรรม อุปกรณ์เครื่องใช้ รวมไปถึงกิริยาท่าทางของผู้คนที่เข้าร่วม ทั้งหมดนี้ถูก
แฝงไปด้วยแนวคิดดั้งเดิมว่าจะน ามาซึ่งโชคลาภและความผาสุกแก่ชีวิต นัยหนึ่งเป็นเครื่องแสดงความ
อ่อนแอของสภาพจิตใจของคนในสังคมจนต้องหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ว่าปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและวิวัฒนาการต่างๆ แต่นั่นก็ไม่สามารถเป็นหลักประกันแก่ชีวิตได้อย่างถึงที่สุด พระเจ้า
หรือเทพทั้งหลายจึงยังเป็นที่พ่ึงพาของผู้คน 

การขยายตัวของความเชื่อเรื่องนี้ถูกส่งต่อออกไปอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ 
มีการพัฒนารูปแบบออกไปอย่างหลากหลายจนกลายเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ความเชื่อเป็น
เครื่องมือ อาทิเช่น ตุ๊กตาลูกเทพ กรณีธรรมกาย คนทรงเจ้าแปลกๆ เป็นต้น 

รูปแบบความคิดและรูปธรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในแรง
สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือตั้งค าถาม ท้วงติง หยอกเย้าถึงเรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธาที่ถูกส่งต่อและ
พัฒนาวนเวียนไปมาจนคล้ายเป็นความงมงายในที่สุด 
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อิทธิพลที่ได้รับจากวรรณกรรม 
“หากความเข้าใจมีอยู่จริง – นิ้วกลม”  หนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับข้อสงสัยในตัวผู้เขียน

ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ในบทที่มีอิทธิพลโดยตรงกับเนื้อหาที่สนใจคือ บท พญานาค วิทยาศาสตร์ 
ไมโครโฟน  มีใจความส่วนหนึ่ง ดังนี้ 

เหตุผลที่ 2: เพราะเรามีแนวโน้มที่จะเห็นสิ่งต่างๆ ตามประสบการณ์ที่เราสะสมไว้  ถ้าเรา
เห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าหรือภาพถ่ายคล้ายจานร่อนอยู่บนท้องฟ้า เราก็มีโอกาสนึกถึง
จานบินหรือยูเอฟโอ หรือพวกภาพประหลาดทั้งหลายที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าคน นั่นก็
เพราะว่าวิวัฒนาการบ่มเพาะมาให้มนุษย์มีความสามารถจับภาพใบหน้ามนุษย์ได้รวดเร็ว 
เพราะความสามารถนี้จ าเป็นต่อการมีชีวิตรอด เราจึงมองเห็น ‘ใบหน้า’ ทุกแห่งหน รวมถึง
ใบหน้าตามภาพถ่ายในหนังสือรวมภาพประหลาดทั้งหลาย เช่น ใบหน้าคนบนดาวอังคาร 
ใบหน้าพระเยซูบนก้อนเมฆ หรือกระทั่งภูเขาตามเกาะแก่งที่เป็นรูปช้าง รูปไก่ รูปหนู ฯลฯ ก็
ล้วนแล้วเกิดขึ้นจากนิสัยชอบ ‘จับคู่’ ของที่เพิ่งเห็นเข้ากับของที่เคยเห็น ทั้งที่ความจริงแล้ว
ของใหม่นั้นอาจมิได้เกี่ยวข้องอะไรกับของที่เราเคยเห็นเลยก็เป็นได้ เราพยายามท าความเข้าใจ
สิ่งใหม่โดยใช้ ‘ต้นทุนเดิม’ ที่เรามีและนั่นท าให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเหลือเกิน ยิ่งศรัทธา
หรือเช่ือหมดหัวใจไปแล้วยิ่งง่ายต่อการถูกตัวเองและคนอ่ืนหลอกให้หลงผิดไป…… ’ 

 

ภาพที่ 1 ปกหนังสือ หากความเข้าใจมีอยู่จริง 
ที่มา http://instagram.kapook.com/star/media/1084743554636551091
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ภาพยนตร์เรื่อง PK (2014) ก ากับโดย  Rajkumar Hirani 
 PK ภาพยนตร์อินเดียที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ถูกส่งมาส ารวจโลก แต่ถูกมนุษย์ขโมย

กุญแจที่เอาไว้ใช้ส าหรับเรียกยานอวกาศกลับบ้านไป เขาจึงพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือที่จะหาทางทวง
กุญแจนี้กลับมาให้ได้ ระหว่างการตามหานั้นเขาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเชื่อและศรัทธาของคนอินเดีย
ที่มีต่อพระเจ้า เนื้อหาและประเด็นส าคัญของเรื่อง เป็นการตั้งค าถามเกี่ยวกับศรัทธาของผู้คน การมีอยู่
จริงของพระผู้เป็นเจ้า แสดงออกมาผ่านการล้อเลียนเสียดสีอย่างชัดเจน คมคาย น่ารักแต่ไม่ก้าวร้าว  เช่น 
การปิดป้ายประกาศตามหาพระเจ้า การตั้งค าถามเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายภายนอกของแต่ละศาสนา เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังสอดแทรก เรื่องเก่ียวกับพาณิชย์ในศาสนา การเหยียดศาสนา ระบบราชการ ฯลฯ  
 การด าเนินเรื่องและการน าเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจ ให้ข้อคิดและท าให้เราเริ่มกลับมามอง
ตนเองและคนในสังคมว่า สิ่งที่เรานับถือจริงๆนั้นคืออะไร 

 

 

 

  

ภาพที่  2 ฉากในภาพยนตร์เรื่อง PK
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อิทธิพลที่ได้รับจากสังคม 
 แรงเสริมที่ท าให้เกิดการขยายฐานความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนใหญ่มักถูกขับเคลื่อนด้วยคนชน
ชั้นล่างและคนชนชั้นกลางของสังคม ปัจจัยหนึ่งนั้นคือการอยากมีชีวิตที่ดี การเสี่ยงโชคหรือหวยใต้ดินจึง
เป็นทางลัดทางเลือกของคนท่ีอยากยกระดับฐานะของตนในเวลาอันสั้น 

ผลการวิจัยของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า หวยใต้ดิน ผูกพันกับวิถีชีวิต
ของคนไทย และเป็นการพนันที่เข้าถึงผู้เล่นได้ง่าย หากวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างจะเห็นได้ว่า ‘หวย’ มี
ความเชื่อมโยงผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งในเชิงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม5 

 

 
 

ภาพที่ 3  โพลส ารวจสัดส่วนผู้เคยซื้อหวยใต้ดินจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ที่มา http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=621 

 
สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากสังคมขาดสมดุลแล้ว ส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น สื่อมวลชน 

ธุรกิจการค้า พระสงฆ์ และลัทธิความเชื่อต่างๆ ยังเป็นตัวกระตุ้นและสนับสนุนการเล่นหวยใต้ดิน แทน
การส่งเสริมให้คนจน หรือกลุ่มคนเล่นหวยใต้ดิน มีทางเลือกอ่ืนในการแก้ปัญหาของตนเอง  รวมไปถึง

                                                           
5 ทีมข่าวศูนย์ข่าว TCIJ. 2555. ‘หวยไม่มีวันตาย’(2)ระบุ4ปัจจัยกระตุ้นคน พบสาเหตุรู้ว่าเสียแต่'สนุก-ชอบ

เสี่ยงโชค'พระชี้คนเข้าวัดหวังเลขเด็ดมากกว่าท าบุญ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=621 (10 พฤษภาคม2559) 

 

http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=621
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=621
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ความไร้ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของสถาบันศาสนา ซึ่งสถาบันศาสนาสะท้อนความบกพร่องของ
ระบบย่อยของสังคมอย่างชัดเจน กล่าวคือ การที่สถาบันศาสนาไม่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อโลก
สมัยใหม่ หรือไม่สามารถช่วยให้คนในสังคมสามารถรู้เท่าทันปัญหาที่ก าลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความ
ยากจน บริโภคนิยม วัตถุนิยม เช่น เราจะใช้หลักธรรมค าสอนข้อใด ที่จะช่วยให้คนหลุดพ้นจากปัญหา
ความยากจน หรือเข้าใจปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นกับตน หลักธรรมค าสอนข้อใดสามารถช่วยให้คน
สามารถเท่าทันกับลัทธิบริโภคนิยม ความไม่สามารถในการก าหนดท่าทีต่อโลกสมัยใหม่ของหลักธรรมค า
สอนทางศาสนาย่อมเป็นช่องทางให้ลัทธิพิธีต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างศรัทธาแทนสถาบัน
ศาสนา  

สภาวการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) กล่าวคือ 
รูปแบบทางสังคมที่มนุษย์เชื่อในศักยภาพของตนเองและใช้เหตุผลของตัวเองอย่างมีอิสระและเสรีภาพ 
ชีวิตที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับพระเจ้า โชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ทั้งยังต่อต้านการครอบง าของโลกเก่าที่ใช้
ศาสนา ศรัทธา ความเชื่อ ชี้น าครอบง า เพราะความเป็นสมัยใหม่ให้ความส าคัญในเรื่องของการปลดปล่อย 
ซึ่งไม่ถูกค้นพบในกลุ่มคนที่มีความเชื่อเหล่านี้
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ภาพที่ 4 การขอหวย/บูชาสิ่งของแปลกๆ 
ภาพที่ 5 การขอหวย/บูชาสิ่งของแปลกๆ 
ภาพที่ 6 การแก้บนด้วยม้าลาย 
ภาพที่ 7 การแก้บนด้วยน้ าแดง  
ที่มา http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=621
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อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง 
 ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 
 ประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า "เจี๊ยะฉ่าย" นั้น 
เป็นลัทธิเต๋าซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดา เทพเจ้า วีรบุรุษ เป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะ
คนจีนฮกเกี้ยน ค าว่า "เจี๊ยะฉ่าย" (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า ถึง 9 ค่ า 
(เก้าโง้ยโฉ่ยอีดถึงโฉ่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆปี ในประเพณีก็จะประกอบด้วยพิธีที่น่าสนใจหลายพิธี  
เช่น พิธีลุยไป พิธีปีนบันไดมีด พิธีสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ6 
 

 

ภาพที่ 8 พิธีโก้ยโห้ย ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 
ที่มา ถ่ายโดย สุนิศา นวมเผือก 
 

คนจีนที่อยู่ในทู7สมัยนั้น มีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าประจ าตระกูลหรือเทพเจ้าที่
คุ้มครองประจ าหมู่บ้าน เช่น เทพยดาฟ้าดิน เซียนต่างๆ รวมถึง บรรพบุรุษของตนเองมาก่อนแล้ว เมื่อมี
เหตุเภทภัยเกินขึ้นจึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าแต่ละพระองค์ที่ตนนับถือบูชากราบไหว้ให้มาคุ้มครอ ง
ปกป้องรักษาตน หรือพวกพ้องที่ได้ท ามาหากินในท้องถิ่นที่ตนพ านักอาศัยให้คนเหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขโดย
ทั่วกันและความเชื่อนี้ยังคงยึดถือจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

                                                           
6 “ประวัติประเพณีกินผัก”. [ออนไลน]์. แหล่งท่ีมาhttp://www.phuketvegetarian.com/ 

phuketvegatarian-knowhow/history (15 ธันวาคม 2558) 
7 ทู มาจาก กะทู้ (ช่ือหมู่บ้านกะทู้ ต าบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ตในปจัจุบนั) 
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ภาพที่ 9 ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 
ที่มา ถ่ายโดย อรภร จิรชลมารค 
 

 

ภาพที่ 10 พิธีอ้ิวเก้ง ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 
ที่มา ถ่ายโดย สุนิศา นวมเผือก
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อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรม 
 

ภิกษุสันดานกา โดย อนุพงษ์ จันทร 

 “ แนวความคิด : ข้าพเจ้าต้องการแสดงภาพลักษณ์ของเปรตที่แฝงอยู่กับผู้คนในสังคม
ปัจจุบัน  โดยน าความเช่ือเรื่อง "เปรตภูมิ" ซึ่งเป็นกุศโลบายที่ใช้เตือนสติให้มนุษย์มีความเกรง
กลัวต่อผลแห่งกรรม และสร้างส านึกให้ตั้งอยู่บนรากฐานของศีลธรรมมาเป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์และความรู้สึกตามทัศนคติส่วนตน ออกมา
เป็นผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย ” 

จากข้อความด้านบนเป็นแนวความคิดของ ศิลปิน อนุพงษ์ จันทร ผู้เขียนภาพ ภิกษุสันดานกา ที่
ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาจิตรกรรม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53  ศิลปินได้สร้าง
งานศิลปะขึ้นมาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะท าลายศาสนา แต่มองไปถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ว่ามันก าลัง
เกิดอะไรขึ้น ให้คนในสังคมได้ฉุกคิด ภาพของเขาต้องการสื่อว่า มีคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยศาสนาเป็นเครื่องหา
ผลประโยชน์ โดยชื่อของผลงานเขาก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเอง แต่เอามาจากพระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้
ถึงภิกษุลามกรูปหนึ่ง ที่ไม่ควรค่าแก่การกราบไหว้  

อย่างไรก็ดี อิทธิพลที่ได้จากผลงานชิ้นนี้คือ ศรัทธาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ศาสนาที่มีคนหมู่มากนับถือ การแสดงออกตามทัศนคติความคิดที่ตนมีนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเลย แต่
กระบวนการจัดการให้ออกมาตรงกับสิ่งที่คิดและสามารถน าออกไปสู่สาธารณชนได้ นั้นเป็นเรื่องส าคัญ 
ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นอิทธิพลที่ส าคัญมากในกระบวนการคิด ไตร่ตรอง เพ่ือน าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง 
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ภาพที่ 11 ผลงาน ภิกษุสันดานกา โดย อนุพงษ์ จันทร 
ที่มา http://www.siamintelligence.com/butoh-sadanka-floor-theatre 

 

           
 

ภาพที่ 12 การประท้วงผลงานภิกษุสันดานกา 
ที่มา http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspxnews 
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Mideo M. Cruz 
Mideo M. Cruz ศิลปินชาวฟิลิปปินส์ เจ้าของนิทรรศการ KULOExhibiton ( Kulo แปลว่า 

สภาวะเดือด ในภาษา tagalog ) ที่แสดงออกเกี่ยวศาสนาอย่างท้าทายและรุนแรง  ภายในนิทรรศการ
จัดเป็น รูปเหมือนศาลเจ้า (Installation) จาก Found Media Images ซึ่งเป็นรูปลักษณ์หรือวัสดุ/วัตถุ
ทางศาสนา มีส่วนของปะติดภาพของเยซูคริสต์ร่วมกับรูปศิลปินและคนดัง กล่าวคือเป็นการวิจารณ์พระ
เจ้าเป็นบุคคลส าคัญ (Celebrity) ในสังคมฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมีการใช้วัตถุเฉพาะเรื่อง นั่นคือ ไม้
กางเขนน ามารวมกับองคชาติสีแดง และไม้กางเขนอันอ่ืนที่ถูกคลุมด้วยถุงยางอนามัยสีชมพู รูปปั้นของ
พระเยซูคริสต์ที่ใส่หูมิกกี้เม้าส์ โดยศิลปินให้ความหมายว่า อวัยวะเพศนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังส าหรับ
คนส่วนใหญ่ 

สิ่ งที่ ได้จาก Mideo M. Cruz ในนิทรรศการนี้ คือความกล้ าห าญที่ จะเลือกใช้สื่ ออย่ าง
ตรงไปตรงมาตามความคิดของตน บรรยากาศที่จงใจให้รู้สึกถึงความเป็นศาสนสถานได้อย่างดี มี
รายละเอียดที่น่าสนใจใน  Found Media Images ที่ใช้ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เองก็เป็นข้อควรระวังเช่นกัน ใน
การเลือกสิ่งของต่างๆที่จะน ามาใช้ พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนน ามาเป็นงานศิลปะของเรา ซึ่งนิทรรศการ
นี้กถ็ูกสั่งปิดในภายหลังโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์  

โดยการต่อต้านนิทรรศการนี้มาจากคนส่วนใหญ่ที่มุ่งประเด็นไปยัง พหูเทวนิยม8 ที่เป็นเหมือน
การต่อต้านชาวคาทอลิก ท าให้เกิดกระแสต่อต้านมากมาย ว่า cruz เป็นผู้ก่อการร้าย เล่นตลกกับ
สัญลักษณ์ของคาทอลิก น ามาซึ่งความรุนแรง เปรียบเปรยเขาเหมือน ชาวมุสลิมที่เป็นพวกระเบิดพลีชีพ 

อย่างไรก็ดี ศิลปินยังยืนกรานที่จะฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ต่อไป เขาเล็งเห็นว่าคนควรสนใจและ
ให้ความส าคัญของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าสิ่งมัวเมาทางศาสนาที่แยกกันไม่ออกจากระเบียบ
วิธีทางสังคม 

ในกรณีนี้ คงคล้ายกับกรณีภิกษุสันดานกาของไทยเราที่ละเอียดอ่อนทางความรู้สึกส าหรับผู้ที่มี
ศรัทธาและนับถือเป็นอย่างมาก  เป็นข้อคิดที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งให้ข้าพเจ้าน ามาปรับใช้ในผลงานของตน
ได้เป็นอย่างด ี

                                                           
8 พหูเทวนิยม(Polytheism) เป็นการบูชาหรือความเชื่อในพระเป็นเจ้าหรือเทพเจ้าหลายองค์ ถือเป็นเทวนิยม

แบบหน่ึง ซึ่งตรงข้ามกับเอกเทวนิยมที่เชื่อในพระเป็นเจ้าองค์เดียว ผู้ที่เช่ือแบบพหุเทวนิยมไม่ได้บูชาเทพเจ้าทุกองค์เสมอ
กัน แต่อาจบูชาเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพิเศษก็ได้ ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม เช่น พหุเทวนิยมกรกีและโรมัน เทพปก
รฌัมสลาฟ ศาสนาฮินดู ศาสนาชินโต ศาสนาพื้นบา้นจีน ลัทธิเตา๋ เป็นต้น 
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ภาพที ่13 นิทรรศการ KULOExhibiton ของ  Mideo M. Cruz 
ที่มา http://artasiapacific.com/News/ClosureOfKuloExhibition 
IgnitesArtCensorshipDebateInThePhilippine
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Fredrik  Raddum 
 Fredrik  Raddum ศิลปินรุ่นใหม่ชาวนอร์เวย์ที่ใช้สื่อหลายประเภทในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น
ประติมากรรม การจัดวาง (Installation) ภาพถ่ายและศิลปะการแสดง เพ่ือแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เดินทาง ให้เห็นความหลากหลายและเอกลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งผลงานของเขาเป็นที่จับตามองมากที่จะ
มาเรียกรอยยิ้มจากผู้ชม  Raddum มักสร้างผลงานให้เป็นเรื่องเสียดสีอย่างตลกขบขัน ไม่ได้ตั้งใจให้ถือ
สาเป็นจริงจัง (แม้จะดูเหมือนว่าเป็นเช่นนั้น) น่าขบขันแต่เข้าประเด็นอย่างตรงไปตรงมา บ่อยครั้งที่งาน
ของเขาเป็น สัตว์ ผู้คนที่บอกเล่าถึงการลดจ านวนลงของสัตว์ในนอร์เวย์ ผลงานที่เต็มไปด้วยจินตนาการ
ของเขาแสดงให้เห็นความชัดเจนข้อหนึ่งที่ส าคัญนั่นคือ ความขุ่นเคืองและถากถางสังคมผ่านชีวิตชีวาของ
งานประติมากรรมท่ีเข้าถึงได้กับทุกคน 
 รูปแบบทางประติมากรรมที่ศิลปินเลือกใช้ มักเป็นสัตว์ที่มีท่าทางเศร้าปนขบขัน (Tragicomic) 
รูปร่างของคนที่มีความเป็นกึ่งการ์ตูน บิดเบือนรูปร่าง บางส่วนของร่างกายน าวัตถุบางอย่างมาผสมผสาน
กัน  มีนัยยะส าคัญเป็นการปลุกเร้าใจผู้ชม ให้ก้าวข้ามผ่านและกล้าที่จะเผชิญหน้าโลกที่ไม่ได้เป็นอุดมคติ 
 นัยยะของความตลกร้ายที่ศิลปินใช้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากที่จะเป็นแนวทางด้านรูปแบบให้กับ
ข้าพเจ้า สิ่งที่ค้นพบในงานของ Raddum คือ ความจัดเจน ตรงไปตรงมาของทัศนคติที่แสดงออกได้อย่าง
แยบยลผ่านรูปแบบการ์ตูน เสียดสีแต่ไม่ก้าวร้าว เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างน่าสนใจ 
  

 
 

ภาพที่ 14 The Swing, 2004 
ที่มา http://www.fredrikraddum.no/

http://www.fredrikraddum.no/
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ภาพที่ 15 Tower of Denial, 2012 
ที่มา http://www.fredrikraddum.no/ 

 

 
 

ภาพที่ 16  Dog with Campfire, 2001 
ที่มา http://www.fredrikraddum.no
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Erwin Wurm 
 Erwin Wurm ประติมากรผู้มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย ผู้ริเริ่มความคิดแปลกใหม่หลายๆอย่างให้กับ
วงการประติมากรรม เช่น การน าความสัมพันธ์ระหว่าง วัตถุและแท่น คุณสมบัติของแรงโน้มถ่วง การ
ประกอบกันของรูปทรงและรวมไปถึง การยักย้ายของเสียงและความรู้สึกผ่านงานทั้งหมดของเขา   
  

 
 

ภาพที่ 17 Convertible Fat Car (Porsche) 
ที่มา http://www.xavierhufkens.com/thumbs/ 

 
Fat Car อีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นของเขา รถถูกท าให้อ้วนขึ้นกว่าความเป็นจริง ให้ผลลัพธ์ที่ดูน่า

สงสาร ในรูปลักษณ์ที่อ้วนกลมต่างจากแบบต้นฉบับที่มีความหรูหรา สง่างาม เหตุผลของการที่ต้องท าให้
อ้วนนั้น ศิลปินได้ให้ค าตอบว่า เขาเองได้ค้นหาถึงความเชื่อมโยงระหว่างพลังอ านาจ  ทรัพย์สมบัติ และ
น้ าหนักของร่างกาย เขาต้องการเสนอแนวคิดนี้ให้ได้พิจารณา แนวโน้มระบบคุณค่า การให้ความส าคัญ
ของโลกของการโฆษณาที่ มีน้ อยแต่การบริโภคนั้นมากขึ้นๆ จนกลายเป็นสั งคมบริโภคนิยม
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อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยา 
บทวิเคราะห์จากทฤษฎี พระเจ้า ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)9 

 ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์แล้ว อธิบายว่า เมื่อตอนที่มนุษย์อยู่ในวัยเด็ก พ่อเป็นที่พ่ึง
สูงสุดของมนุษย์ เมื่อมนุษย์เกิดความตกใจกลัวก็จะเรียกร้องหาพ่อ กอดพ่อ เมื่อพ่อปลอบประโลม ความ
ตกใจกลัวดังกล่าวก็ค่อยๆมลายหายไป พ่อจึงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเราเสมอมาในโลกทัศน์ของเราในวัย
เด็ก พ่อจึงเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุด สามารถปกป้องคุ้มครองเราได้จากภัยอันตรายทุกอย่างทุกหนทุก
แห่ง ครั้นมนุษย์เกิดความสงสัย และเมื่อเอ่ยปากถามพ่อ พ่อจะสามารถให้ค าตอบแก่เราได้ทุกค าถาม พ่อ
จึงเป็นผู้รอบรู้ที่สุดในสายตาของเราในวัยเด็ก แม้ในบางครั้งพ่อได้ต าหนิและท าโทษเราแต่พ่อก็กระท าด้วย
ความรักและเมตตาต่อเราทุกครั้ง 
 ในความรู้สึกของเราที่มองว่า พ่อมีความแข็งแกร่งและความรอบรู้ที่สุดประกอบกับความรักและ
ความเมตตาที่พ่อมีให้แก่เรา เราจึงมีความรู้สึกรัก เคารพและย าเกรงต่อพ่อและปรารถนาให้ พ่ออยู่เคียง
ข้างกับเราตลอดไป ความรู้สึกและความส านึกเหล่านี้ได้ฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของเราแล้วเมื่อวัยเด็ก ซึ่ง  
ฟรอยด์เรียกความรู้สึกและความส านึกนี้ว่า “Father Complex” หรือ “ปมแห่งความถวิลหาพ่อ”  
 กาลเวลาผ่านไปมนุษย์ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มนุษย์
เติบโตขึ้นได้รับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆและได้ค้นพบความจริงประการหนึ่งด้วยความเจ็บปวดว่าในความจริง
แล้วพ่อของเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุด ไม่ได้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ได้เป็นอมตะที่จะ
สามารถอยู่เคียงข้างกับเราได้ตลอดไปเหมือนที่เราคิดและวาดฝันไว้เมื่อวัยเด็ก พ่อของเรามีข้อจ ากัดหลาย
ประการในฐานะท่ีเป็นมนุษย์คนหนึ่ง 
 เมื่อพ่อในสภาพการณ์ที่เป็นจริงไม่อาจเป็นที่พ่ึงสมบูรณ์ของมนุษย์ได้อีก แต่เนื่องจากมนุษย์
จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาในสังคมแต่เพียงล าพั งมนุษย์จึงรู้สึก
เปล่าเปลี่ยวเดียวดาย แต่เนื่องด้วย “ปมแห่งความถวิลหาพ่อ” ยังคงฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของมนุษย์ ในก้น
บึ้งของจิตใจแล้ว มนุษย์จึงยังคงเรียกร้องหา “พ่อผู้ยิ่งใหญ่” อยู่ ในที่สุดมนุษย์จึงได้สร้าง “พระเจ้า” ใน
ฐานะ “พ่อผู้ยิ่งใหญ่” ขึ้นเพ่ือตอบสนอง “ปมแห่งความถวิลหาพ่อ” ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์ 
 จากทฤษฎีพระเจ้า ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ ดังกล่าว ตีความได้ว่า การที่มนุษย์สร้าง “พระเจ้า” 
(หมายรวมถึงเทพเจ้าด้วย) ในฐานะ “พ่อผู้ยิ่งใหญ่” ขึ้นจึงเป็นภาพสะท้อนถึงความอ่อนแอในจิตใจของ
มนุษย์ หมายความว่า มนุษย์อ่อนแอและไม่มั่นใจกับการเผชิญปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงล าพัง จึงได้

                                                           
9 พงศธร กนกศิลปธรรม. ปรากฏการณ์การบูชาท้าวจตุคามรามเทพในสังคมไทย. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีท่ี7 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2550 ฉบับโจรสลดั การค้า พุทธพาณิชย์ หน้า 104-124. 
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สร้าง “พ่อผู้ยิ่งใหญ่” ขึ้นเพ่ือคอยเคียงข้างเรา เป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นก าลังใจในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ แก่เรา ในสังคมไทยปัจจุบันได้เกิดปรากฏการณ์ลัทธิบูชาท้าว(องค์พ่อ)จตุคามรามเทพ
ที่แผ่ขยายเป็นวงกว้างทั่วสังคมไทยขึ้น ผู้เขียนมองว่า ปรากฏการณ์นี้สามารถตอบสนองต่อ “ปมแห่ง
ความถวิลหาพ่อ” ในจิตใต้ส านึกของคนไทยเป็นอย่างดีและถ้าใช้ทฤษฎีพระเจ้าของซิกมุนด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) มาเทียบเคียงกับปรากฏการณ์นี้ นั่นหมายความว่า ยิ่งกระแสการบูชาองค์พ่อจตุคาม
รามเทพในฐานะพ่อผู้ยิ่งใหญ่กระจายในหมู่คนไทยมากขึ้นเท่าไร ย่อมเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งถึงความอ่อนแอ
ในจิตใจของคนไทยมากขึ้นเท่านั้น 
 ความอ่อนแอในจิตใจของคนไทยในลักษณะนี้ (การบูชาเทพเจ้าในฐานะพ่อผู้ยิ่งใหญ่) ก็มีปรากฏ
ให้เห็นอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่ากระแสการบูชาเสด็จพ่อต่างๆ เกิดข้นในสังคมไทยเป็นระลอกๆ เช่น กระแส
การบูชาพระพรหม, พระศิวะ, พระพิฆเนศ, เสด็จพ่อท้าวชินบัญชร, พระอินทร์, เสด็จพ่อ ร.5, เทพตรีมูรติ 
เป็นต้น และล่าสุดคือการบูชาท้าวจตุคามรามเทพ ซึ่งการบูชาท้าวจตุคามรามเทพนี้มีกระแสนิยมและ
ขยายเป็นวงกว้างมากกว่ากระแสลัทธิบูชาเสด็จพ่อใดๆ ที่เคยมีมา ถึงขนาดกลายเป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคม ดังนั้น จิตใจของคนในสังคมไทยในช่วงขณะนี้จึงมีความอ่อนแอมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งท่าทีของ
การบูชาเทพเจ้าในฐานะพ่อผู้ยิ่งใหญ่ดังกล่าวขัดแย้งต่อหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา
ประเภทอเทวนิยม ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นศาสนาแห่งปัญญาและสติหมายถึง ให้มนุษย์ด ารงชีวิต
ด้วยปัญญาและสติเป็นส าคัญ 
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อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 ในชั้นปีที่ 4 (ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 1ปี) ได้เริ่มการท างานจากความสนใจเรื่องปรากฏการณ์นิยม
ในสังคมไทย ซึ่งเป็นผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “พฤติกรรมกลุ่มของคน” เมื่อได้ศึกษา
ข้อมูลอย่างเจาะลึก ท าให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจที่แยกย่อยกรณีศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคน จึงต่อยอดเรื่องนี้อันเป็นที่มาจากแรง
บันดาลใจเริ่มต้นดังกล่าว 
 การท างานในช่วงนั้นถูกจัดขั้นตอนการท างานอย่าง
เป็นระบบ เริ่มจากแรงบันดาลใจ วิเคราะห์เป็นอัตวิสัย/ภว-
วิสัยผ่านการท าแผนที่ความคิด น าสู่การตั้งเป้าหมายเพ่ือหา
ประเด็นทางด้านความคิดและการสร้างรูปแบบในล าดับ
ต่อไป 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ผลงานชิ้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระแส
Krispy Kreme Fever ซึ่งทั้งหมดได้ถูกควบคุมด้วยกลไก
การตลาดที่ เรียกว่า Buzz Marketing กล่าวคือ ได้สร้าง
กลไกนี้ ในคน 3 กลุ่ม คือ Influencer, Messenger และ 
Consumer ท าให้กระแสนี้ ได้กระจายออกไปได้อย่ าง
รวดเร็วในลูกค้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่อยากท า
อะไรบางอย่างให้ประสบความส าเร็จ ผู้ที่เข้าคิวคนแรกๆ 
ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้อยากกิน แต่อยากถูกบันทึกเป็นส่วน
หนึ่งในเหตุการณ์ ถ้าเขาได้คนแรกหรือเป็นที่ 1 เขาก็รู้สึก
เท่ากับประสบความส าเร็จแล้ว 

กลุ่มที่สอง 2 กลุ่มที่อยากบอกว่าตัวเองเป็นคน
ทันสมัย ทันกระแส เมื่อได้ลองเป็นกลุ่มแรกๆ จะได้ไปบอก
ต่อ บอกว่ารสชาติเป็นอย่างไร ซึ่งช่วงแรกเป็นช่วงส าคัญใน
การบอกต่อ เพราะเป็นเวลาที่คนอื่นยังไม่ได้ลอง 

ภาพที่ 18  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิน้ที่ 1 
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จาก 2 กรณีนี้เห็นชัดเจนว่าคนในยุคปัจจุบันอยากเป็นที่รู้จัก กลัวถูกลืม เป็นการค้นหาสถานะ
อย่างหนึ่งในสังคม ดังนั้น รสชาติจึงเป็นเรื่องรอง แต่จิตใจเป็นปัจจัยหลักจนสามารถสร้างให้คนตาม
กระแสได้ เป็นบุคลิกของผู้บริโภคในยุคนี้ที่นักการตลาดสร้างขึ้น ซึ่งผลจากเทคโนโลยีและกระแสของ
สังคมโลกท าให้คนกลุ่มนี้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ10 

การสร้างงานจากกรณีศึกษานี้  น าความโดดเด่นของปรากฏการณ์มาใช้เป็นรูปแบบทาง

ประติมากรรม นั่นคือ การต่อแถว ผลงานชิ้นนี้มีความอ่อนแอด้านการสร้างรูปทรงเพ่ือที่จะสื่อความเป็น

อย่างมาก เนื่องจากมีความตรงไปตรงมามากเกินไป สื่อข้อความได้ตามที่ต้องการแต่ขาดชั้นเชิง กล่าวคือ 

ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่านี่คือ อากัปกิริยาของกลุ่มคนที่ก าลังต่อแถวรออะไรบางอย่างเท่านั้น นอกจากนี้

ไม่ได้สื่อความอะไร ขาดสุนทรียะ สิ่งที่ได้จากผลงานชิ้นนี้มากที่สุด คือข้อผิดพลาดเพ่ือพัฒนาต่อในชิ้น

ถัดไปและประสบการณ์ด้านเทคนิคที่เพ่ิมมากข้ึน 

                                                           
10 Krispy Kreme Phenomenon ต้ังใจ ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ. [ระบบออนไลน]์. แหล่งที่มา

http://positioningmag.com/13277 (10 พฤษภาคม 2559) 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเห็นค าโฆษณาหรือพาดหัวข่าวต่างๆในโลกออนไลน์ที่

ส่วนใหญ่ที่เป็นการเชื้อเชิญของความเชื่อในรูปแบบต่างๆที่เร้าความสนใจให้คนกระท าตามหรือเชื่อถือ 
เช่นค าว่า ตะลึง! ตะลึงอ้ึงหนัก! ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! แทบไม่เชื่อสายตา! รีบดูก่อนโดนลบ! ฯลฯ ทั้งหมดนี้
ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างมาเพ่ือเรียกร้องความสนใจ และมักได้ผลกับบุคคลที่ยั่วยุง่ายและบุคคลที่มีความอยาก
รู้อยากเห็น 

ในด้านความเชื่อ วิวัฒนาการทางสังคมของไทยมักจะปลูกฝังความเชื่อ วิธีการปฏิบัติโดยที่ไม่ต้อง
รู้ต้นสายปลายเหตุ ส่งต่อกันไปรุ่นต่อรุ่น ปากต่อปาก ถูกหล่อหลอมให้ปฏิบัติไปตามแบบเดียวกัน ตาม
บรรทัดฐานที่ไร้เหตุผลของคนรุ่นก่อนได้เคยตั้งไว้โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือสร้างค าถามถึงความเป็นจริง
ที่มันควรจะเป็น ซึ่งประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ที่ส่งต่อกันไปมาระหว่างคนในกลุ่มจนท าให้เกิด
ค่านิยมและความเชื่อที่ผิดๆ โดยเป้าหมายของการสร้างงานชิ้นนี้คือ “การส่งต่อความเชื่อและค่านิยมที่
บกพร่องโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ” 
 สมมติฐานการสร้างรูปแบบ 

- รูปแบบ ใช้เป็นโครงร่างของรูปคนมาเป็นโครงสร้างหลักในการท างาน  
- ใช้ความไม่ชัดเจนของรูปทรงที่เกิดจากการคลุมของผ้า (เย็บผ้าเป็นผืนใหญ่ใช้คลุมรูปคนไว้ เห็น

เพียงเท้า)  
- ตัวอักษร เลือกแบบอักษรชนิดเดียวกันกับที่ในหนังสือพิมพ์ ใช้ถ้อยค าที่เร้าความสนใจ คล้ายค า

โฆษณา/พาดหัวข่าว (เร้าเฉพาะกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านนี้เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว ประกอบสีและขนาดที่
เด่นชัด) 
วิเคราะห์ประเด็นและรูปแบบงาน 

1. การวางต าแหน่งของกลุ่มคนที่จัดการได้ไม่ดีนัก ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการสื่อสารสิ่งที่
ต้องการจะบอกกับผู้ชม  

2. สิ่งที่น ามาคลุมความหมายอย่างไรกับงาน เกิดการตั้งค าถามว่า ใครเป็นผู้คลุม ใครเป็น ผู้ถูก
คลุม พวกเขาคลุมตัวเองหรือไม่ ตั้งใจอยู่ในการคลุมนั่นด้วยความสมัครใจหรือเปล่า  

3. แรงปะทะครั้งแรกเมื่อเห็นชิ้นงาน ควรควบคุมทิศทางความรู้สึกของผู้ชมให้ได้ในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่เขาจะเข้ามามีส่วนร่วมและเริ่มท าความเข้าใจกับผลงาน ในความเห็นส่วนตัว ยังไม่สามารถสร้าง 
Mode and Tone ของงานได้ 

4. การจัดการของวัสดุที่ใช้ (ผ้า) ท าได้ไม่ดีนัก 
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ภาพที่ 19 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ผลงานชิ้นนี้เป็นการน าเสนอพฤติกรรมกลุ่มที่เกิดจากการไม่ได้พิจารณาคุณค่าที่แท้จริงอย่างมี

วิจารณญาณ ศึกษาผ่านกรณีศึกษาที่เก่ียวกับความเชื่อ นั่นคือ การแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยรูปปั้นสัตว์ต่างๆ 
           ปัจจัยที่ไร้ตรรกะน ามาซึ่งการคิดอย่างไม่มีวิจารณญาณ (ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่
ถูกต้องได้) อาทิเช่น ความลุ่มหลงในโชคชะตาเหนือธรรมชาติ ,ฐานะทางสังคม,ความเชื่อผิดๆ,ความอยาก
ได้อยากมี ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ท าให้ขาดสติในการพิจารณาว่าสิ่งไหนจริงหรือไม่จริง ละเลยเหตุและ
ผลของการกระท าที่ตนก าลังกระท าอยู่ เป็นที่มาท าให้เกิดการกระท าหรือการเชื่อถือปฏิบัติที่ไร้สาระและ
ไม่สามารถหาเหตุผลได้ ในประเด็นนี้จึงอยากน าเสนอความไร้สาระของพฤติกรรมรวมกลุ่ม ให้ ผู้ชมได้
ตระหนักและฉุกคิดถึงสาระและความเป็นจริงของพฤติกรรม 
 
วิเคราะห์ประเด็นและรูปแบบงาน 

ความตั้งใจเริ่มแรกของชิ้นนี้ คืออยากสร้างงานที่เป็นการล้อเลียน เสียดสีแบบไม่ก้าวร้าวหรือ
รุนแรงจนเกินไป จึงเริ่มเอาข้อมูลเชิงประจักษ์จากกรณีศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้ างงาน เลือก
เอาวัตถุส าเร็จรูปมาใช้ คือ ศาลพระภูมิ กับ ตุ๊กตาสัตว์ โดยตุ๊กตาสัตว์ในที่นี้ใช้สื่อถึง ความไม่สมเหตุสมผล
ของพฤติกรรมกลุ่มตามกรณีศึกษา กล่าวคือ ม้าลายที่น ามาแก้บนไม่มีตรรกะใดๆเลยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเพียงความเข้าใจผิดๆที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆอย่างไม่มีวิจารญาณ ใส่กลไกที่สามารถท าให้สัตว์
หมุนได้คล้ายม้าหมุน เป็นการให้ความรู้สึกหยอกล้อทีเล่นทีจริงน ามาอยู่ร่วมกับศาลพระภูมิ(วัตถุในโลก
ของความเชื่อ) ได้มาท างานร่วมกัน  

ข้อผิดพลาดในงานชิ้นนี้ คือ  
1. การจัดการวัตถุก่อนน ามาอยู่ร่วมกัน เช่น สีของทั้งศาลพระภูมิและตัวสัตว์ ที่อาจจะน ามา

เปลี่ยนสีหรือน ามาเปลี่ยนแปลงบ้างในบางส่วน อาจจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ของชิ้นงานมีมากข้ึน 
          2. การติดตั้งผลงานที่ควรจะจัดการให้สมบูรณ์กว่านี้ เช่น การติดตั้งสัตว์กับฐานที่มีกลไก 
 ผลงานชิ้นนี้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับการท างานศิลปนิพนธ์ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการน าวัตถุที่
มีในกรณีศึกษามาตั้งต้นในการท างาน เห็นได้ชัดจากผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ที่ใช้ศาลพระภูมิเหมือนกัน 
ประเด็นทางความคิดมีความต่อเนื่องกันแต่ปรับปรุงรูปแบบให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 20 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3
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บทที่ 3 

 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “วิกฤติศรัทธา” 

 
การสร้างสรรค์ คือ การท าให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยปัญญาของมนุษย์ มีความเข้าใจและการมองปัญหา

ในรูปแบบใหม่ ผ่านกระบวนการอิสระตามลักษณะเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ ท าให้ในแต่ละขั้นตอนเละ
กระบวนการสร้างสรรค์ขั้นอยู่กับศิลปินว่าจะก าหนดกระบวนการสร้างสรรค์อย่างไร ซึ่งในบทนี้จะให้
ข้อมูลในส่วนการท างานร่วมกันระหว่างความคิดส่งต่อไปสู่การลงมือท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้อย่างเป็นขั้นตอน 
เหมือนทีศ่าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ได้กล่าวถึงการท างานศิลปะไว้ว่า 

“ศิลปะ หมายถึง งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ 
 ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามด้วยมือและด้วยความคิด” 

 
ขั้นตอนในการท างาน 

การท างานของข้าพเจ้านั้นมักเริ่มจากสิ่งรอบตัว รายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางประการของสังคมที่
เข้ามาปะทะความรู้สึกจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

1. การสร้างโครงความคิดหลัก 
2. การลงมือปฏิบัติงาน 
ทั้งสองขั้นตอนนี้ท างานควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกันในทุกๆล าดับของการท างาน เรา

สร้างแบบร่างสองมิติและสามมิติเพ่ือท าให้โครงความคิดหลักที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม และ
ตรวจทานประเด็นของผลงานตลอดกระบวนการสร้างด้วยโครงความคิดที่ตั้งไว้ 

 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 การประมวลความคิดเป็นส่วนที่อยู่ในขั้นตอนการสร้างโครงความคิดหลัก โดยการสร้างความคิด
แรกเริ่มนั้นมาจากน าเอาข้อมูลที่ได้รับมาเขียนเป็นแผนที่ความคิด  (Mind Map) เพ่ือเป็นการจัดระเบียบ
ความคิดและแยกแยะข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งสามารถน ามาเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ท า ชี้ให้เห็นถึง
ความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
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ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 
เมื่อประมวลความคิดแล้ว จึงน าข้อมูลทั้ งหมดมาหารูปแบบทางประติมกรรม โดยการ

ตั้งสมมติฐานจากประเด็นทางความคิดที่ตั้งไว้จากขั้นตอนที่แล้ว เริ่มท าแบบร่างสองมิติและสามมิติเพ่ือท า
ให้เห็นภาพงานได้ชัดขึ้นก่อนการขยายผลงานจริง 

 
ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 
 ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีทั้งหมด 3 ชิ้น แบ่งลักษณะการท างานเป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ การปั้นงานขึ้นมา
ใหม่เองทั้งหมด กับการตั้งต้นด้วยวัตถุ ทั้งสองแบบนี้มีการท างานที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยการตั้งต้น
ด้วยวัตถุจะน ามาเป็นโครงสร้างหลักเพ่ือขึ้นรูปงานด้วยดินเหนียวเละหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส11 ซึ่งมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้ คือ 

 - ไม่ติดไฟและเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นยอด 
      - ทนความร้อนได้ด ี
      - คงรูปเดิมได้ดี ไม่มีการยืดหยุ่น 
     - ไม่เน่าเปื่อยหรือผุกร่อน 
      - ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน 
       - ไม่เกิดการแข็งตัวจากอากาศหนาวจัด 
    - สามารถท าสีได้ตามต้องการ 
 ข้อควรระวังของไฟเบอร์กลาส คือการที่ผลิตขึ้นจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เช่น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
ในขณะที่ท าชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส 

                                                           
11 ไฟเบอร์กลาส คือ เส้นใยแก้วถูกน าไปใช้เป็นวัสดุช่วยเสริมแรงให้กับพลาสติกเรซิ่ น และขึ้นรูป เป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ า เรือ ช้ินส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ าขนาด ใหญ่ ช้ินส่วนรถแข่งผลิตภัณฑ์
คอนกรีตเสริมใยแก้ว(Glass Reinforced Concrete, GRC) เป็นต้น 
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หลังจากได้เทคนิคที่ถนัดและตอบโจทย์การท างานแล้ว ขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นไปในลักษณะ
เดียวกนั มีข้ันตอนการท างานอย่างคร่าวๆ ดังนี้ 
 1. น าต้นแบบ 3 มิติ มาก าหนดมาตราส่วนและขยายสัดส่วนตามความเหมาะสม ด้วยวิธีการวาด
เส้นลงบนกระดาษในขนาดเท่าจริงกับผลงานที่จะท า 
 2. ท าการขึ้นโครงเหล็กตามมาตราส่วนที่ขยายไว้ มัดด้วยไม้กากบาทและลวดขดติดกับโครงสร้าง
เหล็กเพ่ือให้ดินเหนียวสามารถยึดติดกับโครงได้ 

3. น าดินเหนียวมาปั้นทับบนโครงสร้างเหล็กตามแบบร่างสามมิติ 
4. เมื่อขึ้นดินเป็นโครงคร่าวๆแล้ว จึงเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน เก็บผิวดินให้เรียบตึง 
5. เมื่อท าการปั้นผลงานประติมากรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการถอดพิมพ์

ด้วยปูนปลาสเตอร์ ก่อนเริ่มต้องท าการก้ันพิมพ์ออกเป็นชิ้นด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ตัดเป็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดเล็กเพ่ือเป็นการแยกแม่พิมพ์แต่ละส่วนออกจากกันและง่ายต่อการดึงพิมพ์ออก 

6. การเตรียมปูนปลาสเตอร์ส าหรับท าพิมพ์ น าน้ าใส่กะละมัง โรยปูนปลาสเตอร์จนพอดีน้ า ทิ้งไว้
สักครู่และจึงคนให้เข้ากัน 

7. เริ่มลงปูนปลาสเตอร์ชั้นแรกบางๆด้วยแปรงเพ่ือให้ปูนเข้าได้อย่างทั่วถึงทุกส่วนของชิ้นงาน 
8. เพ่ิมความหนาของเนื้อปูนให้เท่ากับขอบของแผ่นอะลูมิเนียมที่กั้นไว้  เมื่อลงปูนทั่วพ้ืนผิวแล้ว 

น าไม้ไผ่หรือเหล็กน ามาจับพิมพ์เพ่ือความแข็งแรงและสะดวกต่อการดึงพิมพ์ออกมาจากดิน 
9. น าพิมพ์ที่ได้มาน าไปตากแดดเพ่ือให้พิมพ์แห้งแล้วทาน้ ามันทาไม้ ตามด้วยทาวาสลีนให้ทั่ว

พ้ืนผิวของแม่พิมพ์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส 
10. ขั้นตอนการหล่อ เริ่มที่เตรียมเรซิ่มผสมตัวม่วงและทัลคั่ม (แป้งส าหรับเพ่ิมเนื้อและความข้น

ของเรซิ่น) ให้ได้ความข้นที่ต้องการ 
11. ลงชั้นแรกบางๆให้ทั่วพิมพ์ด้วยแปรง รอชั้นแรกแข็งตัวจึงลงชั้นที่ 2 และเพ่ิมความแข็งแรง

ด้วยใยแก้วก่อนประกบพิมพ์ 
12. เมื่อหล่อผลงานเสร็จ น าผลงานมาขัดพ้ืนผิวให้ได้ตามที่ต้องการด้วยกระดาษทราย เก็บ

รายละเอียดด้วยสีโป๊วเหลืองและสีโป๊วแดงตามล าดับ 
13. พ่นสีรองพ้ืนเทา และท าสีผลงานตามที่ก าหนดไว้ตามแบบร่าง 
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ภาพที่ 21 อุปกรณ์ในการท างาน 

 

 
 
ภาพที่ 22 อุปกรณ์การหล่อไฟเบอร์กลาส
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
 

                     
 

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการข้ึนโครงด้วยวัตถุ  
 

 
 
ภาพที่ 24 ขั้นตอนการขึ้นโครงด้วยดินเหนียว 
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ภาพที่ 25 ขั้นตอนการก้ันพิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม 
 

 
 
ภาพที่ 26 ขั้นตอนการดึงพิมพ์ออก 
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ภาพที่ 27 ขั้นตอนการตากพิมพ์ให้แห้ง 
 

 
 

    ภาพที่ 28 ขั้นตอนการขัดผิวงาน
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ภาพที่ 29 ขั้นตอนการพ่นสีรองพ้ืน 
 

 
 
  ภาพที่ 30 ขั้นตอนการทดลองจัดผลงาน
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ภาพที่ 31             ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ชื่อ            “ศาลพระพุง” 
ขนาด          60x78x150 ซม. 
เทคนิค           ไฟเบอร์กลาส,วัตถุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่  2 
 

 
 

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างด้วยเหล็กและหนังสือพิมพ์  
 

 
 

ภาพที่ 33 ขั้นตอนการข้ึนโครงด้วยดินเหนียว
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ภาพที่ 34  ขั้นตอนการท าพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ 
 
 

 
 

ภาพที่ 35 ขั้นตอนการดึงพิมพ์ออกจากดิน 
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ภาพที่ 36 ขั้นตอนการโป๊วสีส าหรับขัดงาน 
ภาพที่ 37 ขั้นตอนการพ่นสีรองพ้ืนรองพ้ืน 
ภาพที่ 38 ขั้นตอนการท าสีผลงาน
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ภาพที่ 39   ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 ชื่อ       “Trap 1/16” 
 ขนาด         40x130x100 ซม. 
 เทคนิค        ไฟเบอร์กลาส
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 40 ขั้นตอนการข้ึนโครงผลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 41 การมัดลวดและไม้ติดกับโครง
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ภาพที่ 42 ขั้นตอนการข้ึนโครงด้วยดินเหนียว 
 
 

 
 

ภาพที่ 43 ขัน้ตอนการเก็บรายละเอียด
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ภาพที่ 44 ขั้นตอนการท าพิมพ์  
 

 
 

ภาพที่ 45 ขั้นตอนการดึงพิมพ์
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ภาพที่ 46 ขั้นตอนการทาสีทาไม้ 
 

 
 
ภาพที่ 47 ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนผลงาน



48 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 
 ภาพที่ 48 ขั้นตอนการประกอบหลังคา 
ขั้นตอนนี้วิธีการน าแม่พิมพ์เดิมจากส่วนที่เป็นรถพ่วง(ภาพที่ 50) น ามาใช้ซ้ าเพ่ือการ

ประหยัดเวลาในการขึ้นรูปผลงาน แต่จะมีข้อเสียที่ในแต่ละชิ้นไม่สบกับจึงต้องน ามาท าการขัดแต่งเพ่ิมเติม
ในภายหลังเมื่อประกอบเสร็จ 
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ภาพที่ 49 ขั้นตอนการโป๊วสีส าหรับขัดผิว 
 

 
 
ภาพที่ 50 การพ่นสีรองพ้ืน
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ภาพที่ 51 การทดลองประกอบผลงานเข้าด้วยกัน 

 

 
 
  ภาพที่ 52 โครงสร้างส าหรับหมุนบาตรพระ
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ภาพที่ 53 ขั้นตอนการขัดผิวงาน 
 

 
 

ภาพที่ 54 พ่นด้วยสีรองพ้ืน
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ภาพที่ 55 การพ่นสีจริงของผลงาน 
 

 
 

ภาพท ี56 การพ่นสีจริงของผลงาน
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ภาพที่ 57 การพ่นสีจริงของผลงาน



54 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 58  ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 ชื่อ        “พุทธา มาร์เก็ตติ้ง” 
 ขนาด         175x185x190  ซม. 
 เทคนิค   ไฟเบอร์กลาส,วัสดุผสม
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ภาพที่ 59 ภาพรวมผลงานศิลปนิพนธ์ชุด วิกฤติศรัทธา
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บทที่ 4 

 
บทวิเคราะห์ประติมากรรมชุด “ วิกฤติศรัทธา ” 

 
เนื่องจากเรื่องของศรัทธาและความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่งการมาท า

เป็นผลงานนั้นท าให้ข้าพเจ้าต้องศึกษาข้อมูลทั้งเนื้อหาและการสร้างตัวงานอย่างรอบคอบและรัดกุม 
ใจความบางส่วนของ ความไม่อดกลั้นใน ‘ความอดกลั้นของเสรีนิยม’จากหนังสือความไม่หลากหลายของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ที่ส่งผลต่อการพิจารณาผลงานของข้าพเจ้าเป็น
อย่างมาก ใจความว่า 

“..’เรื่องตลก ล้อเลียน เสียดสี เป็นสิ่งที่หัวเราะไม่ได้ในหมู่คนที่มีความเช่ือต่างกัน คนที่ถูก
หัวเราะย่อมไม่หัวเราะด้วย ตรงกันข้ามเสียงหัวเราะของฝ่ายหนึ่งกลับน ามาสู่ความโกรธแค้น
ของอีกฝ่ายหนึ่ง เสียงหัวเราะกลับเป็นการกดสถานะของผู้อื่นให้ ไม่ส าคัญหรือต่ าต้อยกว่า 
อารมณ์ขันจึงไม่ใช่เรื่องข าขันเสมอไปแต่เป็นการท าร้ายจิตใจและความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นท่ีเคารพบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะตลกจ านวนมากก็พร้อมจบด้วย
ความรุนแรงเนื่องจากอีกฝ่ายไม่ข า..’  

เหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งสมมติฐานด้านรูปแบบเป็นการล้อเลียนอย่างตลกร้าย การท้วงติงถึงเหตุผล 
เสียดสีแต่ไม่ก้าวร้าว มุ่งเน้นอารมณ์ขัน ความน่ารักเป็นภาพแรกที่ผู้ชมเห็นผลงาน การท างานด าเนินไป
ตามกรณีศึกษาที่สนใจเลือกมาน าเสนอ สังเกตจากความโดดเด่นที่เป็นแรงปะทะแรกของแต่ละกรณีศึกษา
ที่ข้าพเจ้ารู้สึก น ามาวิเคราะห์ข้อมูล เลือกใช้ทัศนธาตุ12 ที่เหมาะสม ก่อนการสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงจน
ส าเร็จออกมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ที่ถือได้ว่าเป็นแนวทาง
ส าคัญทีเ่ริ่มทดลองทั้งเทคนิค วิธีการและแนวความคิด  

                                                           
12 ทัศนธาตุ (Visual Elements) คือ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ผลงานทางทัศนศิลป์ สามารถ ท าให้

ผู้สัมผัสเกิดอารมณ์และความรู้สึกประทับใจได้นั้นแสดงถึงการสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของการจัด อันเป็น
พื้นฐานของความงามทางด้านศิลปะ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๆประกอบไปด้วย  จุด  เส้น 
รูปร่าง  ลักษณะผิว  น้ าหนักอ่อน-แก่  แสง-เงา  และสี 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 “ศาลพระพุง” 
  

ศาลพระพุง เป็นกรณีศึกษามาจากการแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยน้ าแดง  ที่มักพบเห็นได้ทั่วไป สิ่งที่
ปะทะใจของข้าพเจ้าจนน ามาสร้างงาน นั่นคือ ท าไมต้องน้ าแดง? น้ าอ่ืนได้หรือไม่? สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบดื่มน้ า
แดงหรือ? ข้าพเจ้าจึงเริ่มหาข้อมูลเพ่ือประกอบการสร้างสรรค์ ได้ข้อมูลว่า สีแดง เป็นสีมงคล แสดงถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ พลังอ านาจ บ้างก็ว่า สีแดงเป็นตัวแทนของเลือด ที่ในอดีตทุกอารยธรรมมีประเพณีของ
การเซ่นสังเวยด้วยชีวิตเพ่ือการสักการบูชาสิ่งที่ตนนับถือ ในด้านวิทยาศาสตร์ สีแดงให้ความรู้สึกของพลัง 
ความขลัง การสร้างขวัญก าลังใจ  

นานาทรรศนะเหล่านี้ ท าให้ข้าพเจ้าได้พบว่า ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มา แต่สิ่งหนึ่งที่พบได้
นั้นคือ การเชื่อตามๆกันมาของผู้คน ไม่มีการหาเหตุผลที่แน่ชัดก่อนการกระท า  

รูปแบบทางประติมากรรมที่ข้าพเจ้าใช้ ผลงานชิ้นนี้ตั้งต้นด้วยวัตถุที่อยู่ในกรณีศึกษา นั่นคือ ศาล
พระภูมิกับขวดน้ าแดง จากเดิมที่ขวดน้ าแดงอยู่ในสถานะและบริบทที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับศาลพระภูมิแต่
อย่างใด เป็นเพียงแค่สิ่งของที่ผู้คนน ามาเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ข้าพเจ้าจึงสร้างความเชื่อมโยงกับระหว่าง
วัตถุสองชิ้น ด้วยการท าให้ศาลพระภูมิมีลักษณะที่อ้วนขึ้น มีเนื้อล้นเกินออกมาจากฐานล่างของตัวศาล  
เปลี่ยนจากเสาศาลเดิมให้เป็นขวดน้ าแดงเรียงซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นให้มีความสูงในระดับเดียวกับเสาจริง  

สีในผลงาน อ้างอิงข้อมูลการใช้สีจากวัตถุจริง ศาลพระภูมิใช้สีขาว สีมาตรฐานของศาลโดยทั่วไป 
และไม่ขัดแย้งกับด้านล่างที่เป็นสีแดงจากขวดน้ าแดง 

ขวดน้ าแดงจ านวนมากกับศาลที่อ้วนขึ้นท าให้ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
วัตถุสองชิ้นที่มีต่อกัน ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการหยอกล้อ เสียดสีผู้คนที่มักน าน้ าแดงมาเซ่นไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จนให้ศาลพระภูมิอ้วน เพราะดื่มน้ าแดง(ของหวาน)มากเกินไป น าภาวะที่เกิดขึ้นในคนมาแปลง
เปลี่ยนให้เกิดกับวัตถุ ท าให้ผู้ชมเข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อมากข้ึน 

วิเคราะห์ปัญหาและองค์ประกอบทางทัศนธาตุ ที่มีบทบาทต่อผลงาน “ศาลพระพุง” 
 - รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) รูปทรงภาพรวมของงานทั้งหมดเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ 
ขนาดมีความใกล้เคียงที่มาของวัตถุจริงตามต้องการ ส่วนบนที่เป็นศาลพระภูมิกับส่วนล่างที่เป็นขวดน้ า
แดง เมื่อน ามาประกอบกันจะเห็นชัดเจนถึงความแตกต่างของวัสดุและรูปแบบการสร้าง ศาลพระภูมิถูก
สร้าง (ปั้น )ข้ึนใหม่โดยใช้โครงจากวัตถุเดิม ท าให้เหมือนว่าศาลนั้นอ้วนออกมาอย่างธรรมชาติ ขวดน้ าแดง
ด้านล่างใช้ขวดจริงทั้งหมด ไม่มีการประกอบสร้าง จึงท าให้เมื่อทั้งสองนี้มาอยู่รวมกันจึงท าให้ดูขัดตา ขาด
ความกลมกลืน 
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- ลักษณะผิว (Texture) ใช้ความเรียบตึงเพ่ือเป็นการขับเน้นความอ้วนของศาล ความเรียบตึงนี้
เกิดจากการขัดไฟเบอร์กลาสและสีโป้ว ซึ่งเป็นวัสดุคนละชนิดกันกับที่ใช้สร้างศาลจริงๆที่เป็นปูนซีเมนต์ 

ความสมบูรณ์ของผลงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ ภาพจ าของศาลพระภูมิทั่วไปตามบ้านเรือนจะมีสอง
ศาลคู่กัน คือ ศาลพระภูมิ(ศาลสูง) กับศาลเจ้าที่(ศาลเตี้ย) ท าให้ผลงานชิ้นนี้ดูยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
 

 
 

                   
      

ภาพที่ 60 ภาพรูปทรงหลักท่ีน ามาใช้ (ภาพเนื้อของคนอ้วน) เปรียบเทียบกับผลงาน
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ภาพที่ 61 การแก้บนด้วยน้ าแดง แรงบันดาลใจศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
ที่มา http://quiz.mthai.com/uploads2014/04/01/ID-11-1396292909.jpg 

 

 
 
ภาพที่ 62 ภาพฐานขวดน้ าแดง แสดงลักษณะของการซ้ า
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 “Trap 1/16” 
Trap 1/16 เป็นกรณีศึกษามาจากการขอหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ต้นไม้ ของแปลกๆหรือสัตว์ที่

ไม่สมประกอบ ฯลฯ ผลงานชิ้นนี้ใช้ขอบเขตแนวคิดเดียวกับอีก 2 ชิ้นมีแต่มีวิธีการสร้างที่แตกต่างกัน เป็น
ชิ้นงานที่สร้างใหม่ทั้งหมด ไม่ได้ตั้งต้นจากวัตถุ สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจส าหรับกรณีศึกษานี้คือ ท่าทางของ
คนที่มีต่อจุดร่วม(ในที่นี้คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์)เป็นไปในลักษณะท่าทางเดียวกัน มีอากัปกิริยาการกราบไหว้ ล้อม
วง การถูเพ่ือค้นหาตัวเลขในต้นไม้ด้วยความเชื่อว่ามีเทพยดาและผีสางนางไม้สิงสถิตอยู่ การผูกผ้าสามสี
เพ่ือสักการบูชา ซึ่งผ้าสามสีนี้ได้ถูกให้ความหมายในวงกว้างว่าเป็นเครื่องหมายแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่ง
ที่ถูกผูก 
 ลักษณะเด่นทั้งหมดนี้ อันได้แก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์(ต้นไม้) คน และผ้าสามสี จึงถูกน ามาเป็นรูปแบบทาง
ประติมากรรมในผลงานชิ้นที่ 2 ของศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
 การสร้างรูปทรงอ้างอิงจากกรณีศึกษาจริง แต่เพ่ิมเติมความน่าสนใจและสร้างทิศทาง สร้าง
บรรยากาศด้วยการออกแบบต้นไม้ให้มีลักษณะโดนลมพัดปลิวไปข้างหนึ่ง ผ้าสามสีและคนถูกพัดพาไป
ในทางเดียวกัน ซึ่งนอกจากทิศทางจะท าให้เราเข้าใจได้ว่ามีลมแล้ว ในส่วนนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ธรรมชาติ ความปกติ ความธรรมดาของต้นไม้ที่คนเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม่สามารถต้านทานกับความ
ธรรมดานี้ได้ และยังต้องลู่ลมไปอย่างอ่อนน้อม 
 ท่าทางของคน มีอาการติดอยู่กับผ้าสามสี ท่าทางคล้ายกับก าลังค้นหาบางอย่างจากผ้าและต้นไม้
นั้น แม้ว่าลมที่พัดแรงมากไม่สามารถท าให้หลุดออกจากต้นไม้นั้นได้ ให้ความหมายถึงคนที่อยู่ในพฤติกรรม
นี้มีความจมปรักและติดกับดักความศรัทธาของตนเอง ไม่เชื่อในสติปัญญาความสามรถของตนเอง พ่ึงพา
แต่สิ่งที่มองไม่เห็น ท าให้เกิดค่านิยมและพฤติกรรมที่ให้โทษมากกว่าคุณ 
 สีในผลงาน น าสีสันในรูปแบบการ์ตูนมาใช้ เน้นความน่ารักสดใสเป็นความแยบยลที่แฝงการ
วิพากษ์สังคมอย่างตรงไปตรงมา  

วิเคราะห์ปัญหาและองค์ประกอบทางทัศนธาตุ ที่มีบทบาทต่อผลงาน “Trap 1/16” 
 - รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) การออกแบบรูปทรงที่ท าให้ต้นไม้มีลักษณะโดนลมพัด
ปลิวไปข้างหนึ่ง ท าให้ผลงานชิ้นนี้มีด้านที่มองได้อย่างสมบูรณ์เพียงสองด้าน คือ ด้านหน้ากับด้านหลัง 
ด้านข้างท้ังสองเป็นมุมอับ(ภาพที่ ) จึงเป็นการบังคับมุมมองของผู้ชมไปตัว 

- ลักษณะผิว (Texture) ใช้พื้นผิวเรียบตึง ลดทอนจากความจริงในรูปแบบการ์ตูน 
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- สี (Color) น าสีสันในรูปแบบการ์ตูนมาใช้ ใช้สีตรงกับของจริง เช่น ใบไม้สีเขียว ล าต้นสีน้ าตาล 
เน้นที่ความสดของสี  ใช้สีสัญลักษณ์(ชมพู เขียว เหลือง)ของผ้าสามสี ส่วนนี้ถือเป็นจุดส าคัญของผลงานที่
สื่อให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับความเชื่อ ความศรัทธา 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 63 ด้านข้างของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 64 ภาพทิศทางหลักของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่  3 
 ผลงานชิ้นนี้สร้างมาจากกรณีศึกษาเรื่อง พุทธพาณิชย์ วิกฤติศรัทธาอีกประเภทหนึ่งที่มักพบเห็น
ได้ทั่วไป กลไกการท างานของพุทธกิจกรรมประเภทนี้ด าเนินการผ่านบุญซึ่งพุทธศาสนาในมิติของความเชื่อ
ความศรัทธามีเรื่องบุญเป็นศูนย์กลาง มีแนวคิดเรื่องกรรมเป็นแรงจูงใจแห่งบุญ ซึ่งการท าบุญเป็นวิถีปฏิบัติ
ของพุทธศาสนิกชน มีพ้ืนฐานความศรัทธาผสมไสยศาสตร์จนเกิดโลกทัศน์ใหม่ที่มองเรื่องการท าบุญเป็น
เครื่องมือน าไปสู่ชีวิตที่ดี ถูกท าให้เชื่อว่า การท าบุญจะท าให้ชีวิตดีครอบครัว หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า 
ทั้งโลกปัจจุบันและโลกหน้า ส่งผลโดยตรงมาจากอิทธิพลของทุนนิยมและบริโภคนิยมมีส่วนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนไทยเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญระหว่างศรัทธาและการปฏิบัติทาง
ศาสนา  

การท าบุญในยุคสมัยนี้ใช้ช่องทางความเชื่อและความศรัทธา แสวงหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์
ทุกรูปแบบ มีกลยุทธ์ แผนการตลาด มุ่งเน้นจ านวนเงินเป็นหลักอาศัยค าสอนทางพระพุทธศาสนามาแปร
เปลี่ยนเป็นต้นทุนทางธุรกิจซึ่งค าสอนที่น ามากล่าวอ้างเป็นผลจากความคลาดเคลื่อนในหลักธรรมอัน
น าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับพุทธธรรม อาทิเช่น เรื่องการท าบุญที่คิดว่าก าลังทรัพย์มากจะได้บุญ
มาก สามารถใช้เงินตราซื้อ กล่าวคือ การเปลี่ยนความเป็นนามธรรมของความหวังที่จับต้องไม่ได้ ให้
กลายเป็นรูปธรรมผ่านวิธีปฏิบัติแบบพุทธพาณิชย์มุ่งเน้นเงินตราเป็นศูนย์กลางกลายเป็นความเชื่อมโยง
ระหว่างทุนนิยมโดยคิดว่าการใช้เงินตราซื้อ-ขายบุญ อันเป็นกลอุบายการสร้างกิเลสมากกว่าการแสวงหา
บุญหวังผลแบบวัตถุนิยมไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามศาสนา ฉาบฉวยในโลกทันสมัยที่เร่งรีบต่อยอดกิเลสไม่
สิ้นสุด 
 จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียบเรียงออกมา ท าให้ข้าพเจ้าได้พบว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท าให้
สังคมและผู้คนเคลื่อนที่ไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่สิ่งนี้ไม่ได้มีผลกระทบใดๆเลยกับสิ่งที่เรียกว่า ศรัทธาและ
ความเชื่อ ทว่ามันเป็นคู่ขนานที่ด าเนินควบคู่กันไป 
 กุศโลบายการสร้างความสนใจ มักเกิดรูปแบบใหม่ๆมากระตุ้นและเรียกร้องเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้คน มีการสร้างโปรโมชั่นในการท าบุญให้หลากหลายและง่ายต่อการท าบุญ อ านวย
ความสะดวกและเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น ยกมาจากกรณีศึกษาของวัดธรรมกาย ที่มีแผนการตลาดโดยให้
ความส าคัญกับ 3 P13 คือ

                                                           
13 วิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี กรณีวัดพระธรรมกาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 

https://thaidhammakaya.wordpress.com/2015/02/28/49/ (15 พฤษภาคม 2559) 

https://thaidhammakaya.wordpress.com/2015/02/28/49/
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Place สถานที่ วัดพระธรรมกายได้จัดวางแผนผังของวัดเอาไว้อย่างสวยงาม อาทิ สามารถรองรับ
คนได้จ านวนมาก มีทั้งโรงพยาบาลสนามขนาดย่อมส าหรับให้บริการผู้ป่วยที่มาร่วมกิจกรรมของวัด 

Product สินค้า คือ ใช้กลยุทธ์การตลาดมาพัฒนาสินค้าคือบุญให้มีความหลากหลาย เหมือน
ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้ามากมายให้เลือก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสเลือกได้มากกว่า
หนึ่ง วิธีนี้จะชวนให้ผู้มีศรัทธาเลือกท าบุญ ตามกองบุญหลากหลายประเภทที่วัดพระธรรมกายตั้งขึ้นมา 
อาทิ กองบุญภัตตาหาร กองบุญธุดงค์ 

และ Promotion คือ การส่งเสริมการขาย มาประยุกต์ใช้ในการระดมทุนมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของคนที่มีความศรัทธากับวัดพระธรรมกาย และขยายฐานกลุ่มคนใหม่ๆ โดยได้จัดกลุ่มกัลยาณมิตร ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในกิจการบอกบุญ เพ่ือมาเป็นแกนน าในการบอกบุญหรือระดมทุน
ให้กับวัดพระธรรมกาย 

กลยุทธ์การตลาดที่วัดพระธรรมกายน ามาใช้กับค าว่า “บุญ” นับว่าเป็นวิธีการที่ท าให้บุญ
กลายเป็นรูปธรรม เป็นสินค้าที่สัมผัสจับต้องได้ ซึ่งแตกต่างจากความหมายเดิมของพุทธศาสนาเถรวาท
ที่ว่า “บุญ” คือ เครื่องช าระจิตให้บริสุทธิ์บ้าง เป็นความ “สุข” ซึ่งยังเป็นนามธรรม 

สิ่งที่ได้มาสร้างเป็นศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ คือการน าลักษณะกลไกการท างานเหล่านี้มาสร้างผลงาน การ
ออกแบบรูปทรงเป็นพาหนะ(รถสามล้อขายของ) มาตอบประเด็นที่ตั้งสมมติฐานไว้ น าลักษณะของพาหนะ
ที่ใช้ส าหรับขายของโดยเฉพาะน ามาเป็นหัวใจหลักของผลงานที่ต้องการสื่อสารเรื่องของการท าบุญที่เป็น
การขายตรง เข้าถึงทุกที่ พบเห็นได้ง่าย การเพ่ิมรูปจากโครงสร้างเดิมของรถให้มีลักษณะเป็นเมฆ รูปทรง
ของความรู้สึกด้านบวก ความเป็นเบื้องบน สวรรค์ ความดีงามหรือสิ่งที่อยู่เหนือกว่า เมื่อถูกจับมาท างาน
ร่วมกันกับรถสามล้อท าให้จินตนาการไปได้ว่า รถคันนี้เป็นสิ่งที่พาเราขับเคลื่อนไปสู่ชีวิตที่ดี รายละเอียด
ด้านใน บาตรพระจ านวน 7 ใบ ถูกจัดเรียงเป็นวงกลม แกนกลางสามารถหมุนได้ 
 
วิเคราะห์ปัญหาและองค์ประกอบทางทัศนธาตุ 

- รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) โครงหลักของรูปทรงมาจากรถสามล้อพ่วงข้างน ามา
ประสมกับรูปทรงของก้อนเมฆ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆที่น ามาประกอบกัน ได้แก่ ตัวรถมอเตอร์ไซค์ ตัวรถ
พ่วงด้านข้างและหลังคา รูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นมวลที่เกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อน 

- ลักษณะผิว (Texture) ใช้พื้นผิวเรียบตึง ลดทอนจากความจริงในรูปแบบการ์ตูน 
- สี (Color) อ้างอิงจากสีจริง ก้อนเมฆเป็น ฟ้า-ขาว  แต่เพ่ิมระดับความสดของสีให้เป็นใน

รูปแบบการ์ตูน ให้ความสดใสและมีชีวิตชีวา
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ภาพที่ 65 ภาพต้นแบบในการสร้างรูปทรงของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ที่มา http://pngimg.com/upload/cloud_PNG16.png 
 

 

 
          
 

ภาพที่ 66 ส่วนหลังคาของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
        
 

 
 
 

http://pngimg.com/upload/cloud_PNG16.png
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ภาพที่ 67 ส่วนของรถมอเตอรไ์ซค์ 
 

 

 
 
ภาพที่ 68 ส่วนของบาตรพระด้านในตัวรถ 
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บทที่ 5 

 
สรุปผลงานประติมากรรมชุด “วิกฤติศรัทธา” 

 
จากการท างานตลอด 1 ปีการศึกษาของการท างานชุดนี้ รวมถึงช่วงก่อนศิลปนิพนธ์  ข้าพเจ้าได้

เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่เสริมสร้างให้เกิดเข้าใจในการท างานศิลปะ การท างานควบคู่กันระหว่างเนื้อหาที่
เป็นข้อมูลทางวิชาการและการสร้างผลงานเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบและมีล าดับ
ขั้นตอนชัดเจน   

ด้านการท างานศิลปะ ข้าพเจ้าได้เริ่มเรียนรู้การท างานสามมิติอย่างจริงจังในชั้นปีที่ 3 มีเพ่ือนเป็น
คุณครูช่วยสอนเทคนิคต่างๆทางประติมากรรม จนถึงชั้นปีที่ 5 ในช่วงระยะการท าศิลปนิพนธ์ก็ยังมีการ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการท างานจากเพ่ือนๆและค าแนะน าจากพ่ีๆอยู่อย่างเสมอ 

 นอกจากการลงมือปฏิบัติงานแล้ว สิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่สามารถท าให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้
ด าเนินมาจนเสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า นั่นคือ การเริ่มต้น 

เกือบ 1 ปีการศึกษาเต็ม (ชั้นปีที่4 ระยะก่อนศิลปนิพนธ์) ข้าพเจ้าและเพ่ือนได้รับการสอนอย่าง
เอาใจใส่ด้วยรูปแบบการสอนให้คิด วิเคราะห์ การสร้างทัศนคติของตนเอง พิจารณาและแยกแยะกับสิ่งที่
เราเรียกว่า แรงบันดาลใจ ความเข้มข้นในช่วงเวลานั้นท าให้มีความต้านทานและพ้ืนฐานความคิดที่ดี(มาก)
ในการท างานศิลปะ นี่คือการเริ่มต้นของข้าพเจ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นความโชคดีที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตการเรียน
ศิลปะ สะท้อนให้เห็นการท างานศิลปะท่ีแท้จริงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสมอง สองมือและหัวใจ 

สิ่งที่ได้จากชั้นปีที่ 4 ท าให้รวบรวมข้อมูลเรื่องทั้งหมดที่สนใจมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นศิลปนิพนธ์
ชุด “วิกฤติศรัทธา” นี้ ท าให้มีมุมมองที่กว้างข้ึนมากจากครั้งที่เลือกเนื่องด้วยเป็นแรงบันดาลใจตั้งต้น จาก
เรื่องที่สนใจกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจ โดยแก่นที่แท้จริงของเรื่องนั้นมีผลส่งต่อถึงโครงสร้างสังคมและระบบ
ทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ปัจจุบันสังคมในส่วนต่างๆขาดความสมดุล เช่น สื่อมวลชน ธุรกิจการค้า พระสงฆ์ 
และลัทธิความเชื่อต่างๆ สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมทางเลือกที่ผิดในการแก้ปัญหาของชีวิต อีกทั้งยังเสดงให้เห็นถึง
ความไร้ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของสถาบันศาสนาที่ไม่สามารถช่วยและเป็นที่พ่ึงให้กับคนในสังคมได้ 
จึงต้องหันไปพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนท าให้สิ่งเหล่านี้ถูกยกขึ้นมามีบทบาทและความส าคัญแทนสถาบันศาสนา 
สะท้อนความบกพร่องในระบบย่อยของสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อหาในผลงานชุดนี้ไม่ได้มีความมุ่งเน้นที่
ท าลาย จาบจ้วงหรือหักล้างความเชื่อเดิม หากแต่เพียงต้องการน าเสนอผลงานผ่านความคิดอีกมุมที่มีต่อ
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เรื่องนี้ที่ต่างออกไป โดยให้ผู้ชมน าสิ่งที่ได้ แม้ว่าอาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยจากผลงาน ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร เป็นการส่งเสริมให้ได้คิด วิเคราะห์ พิจารณาอย่างมีเหตุผลด้วย
ตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมแห่งเหตุผลให้เข้มแข็งมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี ทัศนคติของเราที่มีต่อเรื่องต่างๆ ไม่ควรเบี่ยงเบนเปลี่ยนไปเพราะกระแสสังคมหรือ
เพียงเพราะมันเป็นเรื่องที่เปราะบางยากที่จะแตะต้อง การคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง พิจารณาและค้นหา
รูปแบบการแสดงออกจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นตัว เคลื่อนความคิดของเราไปสู่สาธารณชน นั่นคือ
ความหมายของการท างานศิลปะในทัศคติของข้าพเจ้า 
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